
  !لندن در سراسری تظاهرات و عمومی اعتصاب از گزارشی

نوامبر بریتانيا شاهد یکی از بزرگترین اعتصابات عمومی بود که سراسر این کشور از  ٣٠روز 
ميليون تن از کارمندان بخشهای دولتی و  ٢اسکاتلند تا ولز و انگلستان را درنوردید و بيش از 

ساعته که بزرگترین اعتصاب در  ٢٤در اثر این اعتصاب عمومی . غير دولتی در آن شرکت کردند
اخير نام گرفت، معلمان و پرستاران، کارگران وکارمندان شهرداریها و خدمات " نسل"ریخ تا

دست از کار کشيده و ... عمومی، کارمندان وزارت کشور و بخش بهداشت، فرودگاه ها و 
ليبرال  -اعتراض و خشم خود نسبت به برنامه های ریاضت اقتصادی دولت ائتالفی محافظه کار

در اثر این .  حاکم به حقوق بازنشستگی را با صدایی رسا اعالم کردند و بویژه یورش طبقه
اتحادیه کارگری و کارمندان بخش خدمات عمومی  ٣٠اقدام متحدانه که با فراخوان بيش از 

درصد از فعاليتهای خدماتی بخشهای اعتصابی نظير آموزش و  ٧٠صورت گرفت، بيش از 
هزاران مدرسه تعطيل شد؛ دادگاه ها از . جدی شد پرورش، بهداشت و مرزبانی دچار اختالالت

فعاليت باز ماندند و در بخش خدمات درمانی ، فرودگاه ها و مبادی ورودی، دولت مجبور شد تا 
این اعتصاب عمومی . از خدمات داوطلبان برای جلوگيری از توقف کامل فعاليتها استفاده کند

رگران و زحمتکشان بریتانيا را به نمایش گذارد در عين حال که قدرت اتحاد و وحدت مبارزاتی کا
در همان حال مشت محکمی بر دهان دولت و طبقه حاکم بود، که در هفته های اخير با اتکاء 

نظير آن که این (به بلندگوهای تبليغاتی خود ضمن سم پاشی بر عليه اعتصاب کنندگان 
" رادیکال"فعال اتحادیه ای  اعتصاب صدای اعتراض اکثریت جامعه نيست و محصول اراده چند

در عوض مردم با . ، کوشيد تا از این اعتصاب جلوگيری کرده و از دامنه آن بکاهد!!) است
نوامبر  ٣٠در روز . حمایت گسترده از اعتصابيون پوچ بودن تبليغات بورژوازی حاکم را نشان دادند

سراسر بریتانيا نشان دادند اعتصاب کنندگان بریتانيایی با نمایش قدرت متحد و عظيم خود در 
جامعه یعنی طبقات زحمتکش و محروم "درصد ٩٩" که اعتصاب کنونی بيانگر اراده بيش از

   .حاکم ایستاده اند" یک درصد"است که در مقابل سياستهای غارتگرانه و ضد مردمی 

این روز نوامبر همچنين با تظاهرات های وسيعی در  ٣٠اعتصاب عمومی در بریتانيا در روز 
صد ها هزار تن از مردم . همراه شد که مرکز شهر لندن و صدها شهر دیگر بریتانيا را درنوردید

در لندن و سایر شهر های انگلستان به خيابانها ریختند و با مارچ وسيع مبارزاتی وشعارهای 
ه خویش، فریاد زدند که مخالف سياستهای اقتصادی طبقه حاکم و یورش آنها به دسترنج طبق
. کارگر و توده های محروم انگليس به منظور تخفيف بحران های مالی و اقتصادی شان هستند

 



در طول این راه . به طرف پارلمان انگليس راه پيمایی کردند" هولبورن"تظاهر کنندگان از منطقه 
پيمایی عظيم، هزاران شعار و پالکارد های متنوع توسط  تظاهر کنندگان حمل می شد که 

در صف جلو پالکارد بسيار عظيمی حمل . ی ستمديدگان را به نمايش می گذاشت خواستها
بخش !" درصد زحمتکش جامعه ٩٩تمام قدرت به دست "می شد که روی آن نوشته شده بود 

بزرگی از شعار ها و نوشته های حمل شده به مخالفت با برنامه های اقتصادی ریاضت 
دیوید " ،!"ه قطع و کاهش خدمات عمومینه ب"کشانه دولت اختصاص داشت؛ از جمله 

حمله به حق !" ماليات از ثروتمندها ، نه از فقرا"، !"گم شو) نخست وزیر انگلستان(کامرون 
، و شعارهائی بر "سال ٦٧به باال بردن سن بازنشستگی به ! نه!" " بازنشستگی موقوف

شعارهای رادیکالتری  در بخشهای دیگری از تظاهرات. عليه اختصاص بودجه برای جنگ و غيره
راه حل، سوسياليسم ! سرمایه داری مساوی با بحران است" سرداده می شد از جمله

! مبارزه: ، جواب ما این است!می گویند، کاهش حقوق و خدمات) طبقه حاکم(آنها " ،  !"است
  .... و!"تنها راه حل، انقالب است" ، "! کارگران متحد هيچگاه شکست نخواهند خورد"،!"مبارزه

در گوشه دیگری از تظاهرات عده ای از تظاهر کنندگان با ابتکار جالبی ضمن براه انداختن یک 
نمایش، نخست وزیر و نمایندگان دولت را با دشنه های خونينی در دستانشان نشان می 

 

  

  

  

  

 !در صف اول تظاهرات "جامعهدرصد تودها ي زحمتكش  99 دست به تمام قدرت " شعار

 



دادند که با غل و زنجير توسط سرمایه داران کنترل شده اند و به محض آن که زنجيرهایشان 
این ابتکار جالب هنری که . با دشنه به مردم حمله و آنها را تهدید می کردندتکان می خورد 

مورد استقبال وسيع تظاهرکنندگان قرار گرفته بود؛ در حقيقت انعکاس این واقعيت بود که 
این . سياستمداران حاکم ، در حقيقت مجری و ابزار تامين منافع طبقه حاکم می باشند

ارتگرانه و وحشيانه ای را تصویر می کرد که دولت حاکم بر نمایش خيابانی همچنين یورش غ
انگليس در سالهای اخير به نمایندگی از طبقه حاکم یعنی سرمایه داران به توده های محروم 
و حقوق آنها سازمان داده تا با تشدید غارت مردم بار بحران اقتصادی مرگبار جاری را بر دوش 

   .توده های رنجبر منتقل نمايد

کات دیگر این تظاهرات شرکت بسيار وسيع جوانان و نوجوانان بود که اکثرا به شعارهای از ن
حضور وسيع جوانان و نوجوانان در این . رادیکال تر گرایش نشان داده و آنها را تکرار می کردند

تظاهرات نشانه آن است که برغم تمامی تبليغات گمراه کننده و مسموم طبقه حاکم و 
الش آنها برای اشاعه سياست گریزی و ترویج از خودبيگانگی در ميان جوانان، بلندگوهایش و ت

آگاهی سياسی هر چه بيشتر در ميان جوانان و نوجوانان انگليس رشد کرده و گرایش آنها به 
    .مسایل سياسی در شرایط بحرانی کنونی هر چه بيشتر شده است

تحادیه های کارگری برای جمعيت سخنرانی در پایان تظاهرات تعدادی از رهبران و نمايندگان ا
کرده و وعده ادامه اعتصاب و اعتراض در صورت تداوم سياستهای ضد مردمی کنونی طبقه 

  .حاکم را می دادند

جدا از اتحاديه های کارگری و انجمنهای گوناگون صنفی، سازمانها و نيروهای سياسی 
ن در لندن نيز با شعار ها و بنر های خود در مختلف از جمله فعالين چریکهای فدایی خلق ایرا

نوامبر شرکت نموده و برخی از آنها با گذاشتن ميز کتاب به توريع نشريات  ٣٠تظاهرات 
  .تشکيالت خود پرداختند

  

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

           ٢٠١١نوامبر  ٣٠

    


